Alejandra Ferrer compareix per explicar l'entrada de Formentera a la fase 1 de desconfinament

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha fet una roda de premsa i
compareixença oberta a la ciutadania sobre l'entrada en fase 1 de desescalada de l'illa de
Formentera. L'acte ha estat retransmès pel canal YouTube del Consell de Formentera i el
podeu veure en aquest link: https://www.youtube.com/watch?v=yqlMUPYo55A . També s'ha
pogut seguir en directe a través de la ràdio municipal de Formentera, Ràdio Illa.

Primer la presidenta ha volgut adreçar un missatge de condol per totes les víctimes que està
deixant aquesta greu crisi sanitària i als seus familiars, i ha tengut unes paraules especials per
la família de l'única víctima a causa del coronavirus que hi ha hagut a Formentera.

Alejandra Ferrer ha agraït a la població la responsabilitat individual i col·lectiva que han
demostrat, un fet que ha ajudat a que de manera avançada Formentera pugui començar demà
dilluns 4 de maig la fase 1 de desescalada. “Hem viscut una setmanes molt dures, poc a poc
estem fent el desconfinament, primer han estat els nens, aquest cap de setmana les sortides
delimitades amb franges horàries per esportistes, adults i gent gran o vulnerable, i ara fem una
passa endavant, però l'hem de fer amb responsabilitat per després no fer passes enrere”,
segons ha declarat la presidenta.

“L'entrada en la fase 1 de Formentera és una bona notícia, però l'hem de prendre amb
prudència i responsabilitat, ara comença la desescalada interna i ens queda un llarg camí fins
arribar a que ens puguem obrir al turisme, primer entre illes, després nacional i finalment
internacional”, segons ha detallat Alejandra Ferrer. L'arribada del turisme, que mou la nostra
economia, no depèn únicament de com evolucioni aquí la crisi sanitària, sinó de l'evolució
global de la pandèmia. Per la nostra part ja estem treballant en un pla de promoció, que
començarà pels mercats més pròxims, per quan estiguem llestos per acollir visitants, ha dit la
presidenta.

Fase 1

La presidenta ha explicat les principals mesures que ha establert el Govern central per la fase 1
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i que també inclouen a les persones vulnerables si la seva situació clínica està controlada. Per
una banda es recorda que s'ha de seguir mantenint la distància de seguretat de 2 metres, que
s'ha de dur mascareta obligatòriament al transport públic i quan no es pugui mantenir la
distància de seguretat, a més de cuidar la higiene de les mans.

Les persones podran sortir de casa sense limitació a la seva mobilitat dins el municipi de
Formentera, segons la primera interpretació que ha fet la presidenta del Consell del BOE.
Alejandra Ferrer ha explicat que les ordres ministerials han sortit aquesta mateixa tarda,
poques hores abans de la posada en marxa de la fase a Formentera, i “per les pròximes fases
demanem que la informació es doni amb antelació i amb un interlocutor que ens ajudi a
interpretar la normativa amb temps”.

A Formentera a partir de demà es podrà mantenir contacte social en grups reduïts d'un màxim
de 10 persones, que es podran ajuntar en espais públics, terrasses de bars o cases sempre
respectant les mesures de seguretat.

Terrasses, establiments de restauració i comerços

En aquesta nova fase podran obrir tots els establiments de menys de 400 metres quadrats,
hauran de complir amb mesures higièniques i protocols específics. Els comerços tenen una
limitació de l'aforament del 30% i hauran de garantir la distància de seguretat entre els seus
clients. Les terrasses dels bars i restaurants podran tenir el 50% d'aforament, manteniment la
distància de seguretat entre taules.

Des de l'àrea de Comerç s'està preparant la informació de tots els protocols que es posaran a
disposició dels establiments que obriran els pròxims dies.

Servei d'informació del Consell

El Consell de Formentera posarà a partir de demà uns informadors als principals nuclis de l'illa
per transmetre tota la informació sobre la nova fase de desescalada que s'inicia. La Policia
Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil també continuaran controlant i informant a la part de rústic.
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Transport públic

Al transport públic és obligatori l'ús de la mascareta, l'ocupació podrà ser del 50% en els
autobusos i en els taxis hi podran viatjar dos passatgers a la part de darrera i separats. Sempre
es farà respectant les mesures d'higiene establertes.

La presidenta ha destacat que aquesta malaltia és molt greu, “comencem una etapa de
desconfinament, però no ens podem confiar i davant. Sembla contradictori però ara mateix el
més important és mantenir la distància per després poder tornar a estar junts”.
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